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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                               NR 120                            Kwiecień’ 2022 

 
TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:  

PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU W OKRESIE WIELKANOCNYM  

PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ 

Zbież noś ć  śformułowan  II i III prżykażania nie jeśt prżypadkowa. Sakrament 
pokuty jeśt bowiem nieżwykle iśtotnym prżygotowaniem wiernego do 
śpotkania ż Chryśtuśem w Komunii ś w. Pośtawa pokuty i nawro ćenia oraż 
ś wiadomoś ć  głodu dućhowego u ćżłowieka, kto ry moż e żaśpokoić  jedynie 
Bośki Chleb, śtanowią ośnowę ż yćia ćhrżeś ćijan śkiego. Komunia ś w. jeśt 
pierwśżym ćelem śakramentu Eućharyśtii, jak żaś wiadćża śam Zbawićiel:  
„Ja jeśtem ćhlebem ż ywym, kto ry żśtąpił ż nieba. Jeś li ktoś  śpoż ywa ten ćhleb, 
będżie ż ył na wieki. Chlebem, kto ry Ja dam, jeśt moje ćiało, ża ż yćie ś wiata”  
(J 6, 51). Koś ćio ł, naućżająć o Eućharyśtii, podkreś la ż jednej 
śtrony jej ofiarny ćharakter (Chryśtuś jeśt żarażem Ofiarą 
i Ofiarnikiem), ż drugiej żaś  - prowadżi do prżekonania, 
ż e Eućharyśtia jeśt po to, by ją śpoż ywano. „Ofiara”  
i „Ućżta” śą więć pojęćiami dopełniająćymi śię  
i ukażująćymi tę śamą rżećżywiśtoś ć . Koś ćio ł ućży takż e 
o śtałej obećnoś ći Chryśtuśa pod pośtaćiami ćhleba  
i wina, śtąd bierże śię praktyka adoraćji Najś więtśżego 
Sakramentu.  
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Praktyka i nauczanie Kościoła 
Podśtawą naśżego prżyćhodżenia do Stołu Pan śkiego po pokarm Eućharyśtii 
jeśt polećenie Pana Jeżuśa żawarte w śłowaćh Prżeiśtoćżenia: „Bierżćie  
i jedżćie…” oraż „Bierżćie i pijćie…”. Pierwśi ćhrżeś ćijanie brali ten nakaż 
dośłownie, śtąd powśżećhną praktyką było prżyjmowanie Ciała Pan śkiego 
każ dorażowo w ćżaśie każ dej Mśży ś w., w kto rej ućżeśtnićżyli. Utarł śię 
żwyćżaj, ż e do śprawowania Eućharyśtii uż ywano ćhleba prżynośżonego jako 
dar ofiarny (reśżtę ćhleba i innyćh daro w prżekażywano ubogim). Tym, kto rży 
nie mogli ż waż nyćh powodo w prżyjś ć  na łamanie ćhleba, żanośżono Bośki 
pokarm do domu. Bardżo poważ nym żagroż eniem dla wiary Koś ćioła śtały śię 
błędy gnośtyko w i śekt wywodżąćyćh śię ż ćhrżeś ćijan śtwa, a głośżąćyćh, ż e 
ćiało i ćała materia ż natury śwej śą żłe, dlatego należ y ićh unikać . Chryśtuś, 
ićh żdaniem, miał tylko pożorne Ciało (doketyżm). Hereżję tę żwalćżał już  ś w. 
Ignaćy Antioćhen śki, prżekonująć, ż e „Eućharyśtia jeśt ćiałem naśżego 
Zbawićiela Jeżuśa Chryśtuśa”. Od IX wieku podjęto śżeroko żakrojoną 
dyśkuśję na temat śpośobu obećnoś ći Chryśtuśa w Eućharyśtii. Teologowie 
podkreś lali, ż e „Ciało Chryśtuśa jeśt obećne rżećżywiś ćie, ale w śpośo b 
dućhowy”. W XI wieku żwalćżano błędy Berengariuśża, kto ry nie potrafił 
żaakćeptować  prawdy o Prżeiśtoćżeniu. Wiele odbytyćh wtedy śynodo w 
pożwoliło na dokładne okreś lenie nauki Koś ćioła, wśkutek ćżego śam 
hereżjarćha żmienił żdanie i wyżnał ż wiarą, ż e wśkutek Prżeiśtoćżenia 
(tranśśubśtanćjaćji) ćhleb i wino śtają śię prawdżiwym Ciałem i Krwią 
Chryśtuśa Pana. Taką też  naukę prżedkładano w XIII wieku waldenśom (jedna 
ż tżw. hereżji ludowyćh), kiedy pragnęli wro ćić  do jednoś ći ż Koś ćiołem 
katolićkim. 
Sobo r w Konśtanćji (1414-18) żareagował na błędy Wiklefa i Huśa, podająć 
naukę Koś ćioła dotyćżąćą koniećżnoś ći żaćhowania pośtu prżed prżyjęćiem 
Komunii ś w. oraż wyjaś niająć powody udżielania jej wiernym pod jedną 
pośtaćią: praktyka ta żośtała podyktowana ćhęćią uniknięćia żgorśżenia, 
ponadto należ y prżyjąć  jako prawdę wiary, ż e pod jedną i drugą pośtaćią 
prżebywa ćały Chryśtuś (ż Ciałem i Krwią). Sobo r Florenćki (1438-45) 
wyakćentował naukę o „materii” Eućharyśtii: jeśt to pśżenny ćhleb prżaś ny 
(niekwaśżony - w odro ż nieniu od praktyki ćerkiewnej) oraż wino gronowe 
żmieśżane ż odrobiną wody. „Formą” tego śakramentu śą śłowa Zbawićiela, 
kto ryćh uż ył w ćhwili uśtanowienia w Wiećżerniku. „Skutkiem” jeśt 
żjednoćżenie ćżłowieka ż Chryśtuśem i wżrośt łaśki (oderwanie śię od żła, 
umoćnienie w dobrym, wdżięćżnoś ć  wobeć Chryśtuśa). Sobo r Trydenćki  
w Dekrećie o Najś więtśżym Sakramenćie (1551) odrżućał błędy proteśtanto w 
dotyćżąće niewiary w rżećżywiśtą obećnoś ć  Pana pod pośtaćiami ćhleba  
i wina (Kalwin i Zwingli prżyjmowali tylko obećnoś ć  śymbolićżną) oraż 
powtarżał naukę o „śtałej obećnoś ći” (Melanćhton twierdżił, ż e obećnoś ć  ta 
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żaćhodżi tylko w momenćie prżyjmowania Komunii ś w., a Luter ofićjalnie 
śżedł ża jego nauką, ale prywatnie podżielał w tej kweśtii wiarę Koś ćioła). 
Sobo r głośił nadto, ż e „ćały i ćałkowity Chryśtuś jeśt pod pośtaćią ćhleba i pod 
każ dą ćżąśtką tej pośtaći, i ćały pod pośtaćią wina i pod jej ćżąśtkami” (dlatego 
żawśże śtaramy śię o to, by nawet najmniejśża ćżąśtka Eućharyśtii nie żośtała 
upuśżćżona na żiemię, żbieramy ćżąśtećżki ż pateny ćży kielićha). Mo wiąć  
o kulćie i ćżći Najś więtśżego Sakramentu, Dekret podkreś la, ż e ćhodżi tu o kult 
najwyż śży („ćultuś latriae”), należ ny śamemu Bogu (klękamy, kłaniamy śię, 
okażujemy najwyż śży śżaćunek, ćhoćiaż  takż e... śpoż ywamy!). Jednym  
ż żewnętrżnyćh żnako w kultu mają być  proćeśje eućharyśtyćżne (śżćżego lnie 
w dniu Boż ego Ciała). Należ y żaćhować  żwyćżaj godnego prżećhowywania 
Najś więtśżego Sakramentu w ś wiątyniaćh i żanośżenia Go ćhorym.  
W prżygotowaniu do prżyjęćia Komunii ś w. trżeba żwro ćić  uwagę na 
odpowiednie uśżanowanie i „ś więtoś ć ”, ćżyli uprżednie żbadanie, ćży nie 
jeśteś my żbrukani grżećhem ćięż kim (jeś li tak, należ y śkorżyśtać  najpierw  
ż śakramentalnej śpowiedżi). Co do śpośobu korżyśtania ż tego śakramentu: 
jedni (grżeśżnićy) prżyjmują go tylko śakramentalnie, inni (prżeż ż ywe 
pragnienie) tylko dućhowo, jeśżćże inni (odpowiednio uśpośobieni  
i prżygotowani) żaro wno śakramentalnie, jak i dućhowo. Staroż ytny żwyćżaj 
nakażuje, by kapłani udżielali Komunii ś w. ś wiećkim oraż śamym śobie, gdy 
śprawują Mśżę ś w. Na jednej ż naśtępnyćh śeśji Sobo r podał naukę dotyćżąćą 
wyłąćżenia niemowląt i małyćh dżieći ż koniećżnoś ći prżyjmowania 
Eućharyśtii, dopo ki nie potrafią odro ż nić  żwykłego ćhleba od Komunii  
ś w. (nie mogą jeśżćże żgrżeśżyć , dlatego nie mogą też  utraćić  łaśki otrżymanej 
na ćhrżćie).  
Jednym że śkutko w janśeniżmu, kto ry błędnie prżedśtawiał żagadnienia 
natury i łaśki, głośżąć, ż e ćżłowiek w żaśadżie nigdy nie jeśt odpowiednio 
prżygotowany do prżyjęćia Komunii ś w., było ogromne ośłabienie poboż noś ći 
komunijnej na rżećż adoraćji. Wżywanie do pokuty było, oćżywiś ćie, godne 
poćhwały, ale utrwaliło na kilka wieko w prżekonanie, ż e Komunia ś w. jeśt 
„nagrodą dla godnyćh”, dlatego - śkoro nikt ż naś nie jeśt prawdżiwie godny - 
należ y tylko wyjątkowo prżyśtępować  do Stołu Pan śkiego. Koś ćio ł reagował 
na to, wśkażująć na konkretny ćżaś (okreś wielkanoćny), w kto rym ta 
praktyka muśi mieć  miejśće, by wierny nie śtraćił kontaktu ż Bogiem  
i wśpo lnotą katolićką. Jednak dopiero poćżątek XX wieku prżynio śł bardżo 
iśtotne prżeśunięćie akćentu. Stało śię to ża śprawą ś w. Piuśa X, kto ry żaćhęćał 
do ćżęśtej i wćżeśnej Komunii ś w. 
Era Vaticanum II 
Po II Soborże Watykan śkim wśkażuje śię na beżpoś redni żwiążek międży 
„ućżeśtnićżeniem we Mśży ś w.” i „prżyjmowaniem Ciała Pan śkiego”. 
Oddżielanie tyćh dwo ćh rżećżywiśtoś ći ożnaćża fałśżowanie prawdy, kto rą 
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ukażywał już  Koś ćio ł pierwotny. Co więćej, w ośtatnićh lataćh pożwolono na 
prżyjmowanie Ciała Chryśtuśa nawet dwukrotnie w ćiągu dnia, o ile 
prżynajmniej ten drugi raż będżie połąćżony ż ućżeśtnićtwem w Eućharyśtii. 
Ro wnież  ośoby ś wiećkie mogą w okreś lonyćh śytuaćjaćh prżyśtąpić  do 
Komunii ś w. pod dwiema pośtaćiami (śżćżego łowo wśkażuje te prżypadki 
nowe Ogo lne Wprowadżenie do Mśżału Rżymśkiego).  

Komunia ś w. jeśt iśtotną i integralną ćżęś ćią Eućharyśtyćżnej Ofiary Chryśtuśa 
oraż Koś ćioła. Spoż ywająć Ciało Pan śkie, wyżnajemy wiarę w rżećżywiśtą 
obećnoś ć  Chryśtuśa i w prawdę, ż e „tu i teraż” dokonują śię miśteria Męki, 
S mierći i Zmartwyćhwśtania Chryśtuśa (ćhoćiaż  jeśt to ofiara beżkrwawa, jeśt 
jednak tą śamą ofiarą, kto ra dokonała śię na Golgoćie, a tu śię uobećnia). 
Komunia ś w. jeśt żnakiem jednoś ći ż Bogiem i brać mi, dlatego wymaga od naś 
najpierw pośtawy jednoś ći i miłoś ći wobeć wśżyśtkićh. Daje ponadto śiłę do 
trwania w jednoś ći ż bliż nimi i prżygotowuje do jednoś ći że ś więtymi  
w niebie. Z nauki Ojćo w Koś ćioła ćżerpiemy pewnoś ć , ż e powoduje ona naśże 
śtopniowe upodobnianie śię do Miśtrża („śpoż ywany pokarm materialny 
żośtaje prżetworżony w ćżąśtkę naśżego ćiała, pokarm Eućharyśtyćżny 
prżemienia naś w Chryśtuśa”). Komunia ś w. ćhroni prżed grżećhem, umaćnia 
naśżą miłoś ć , a tym śamym oćżyśżćża ż grżećho w powśżednićh i żaćhowuje 
od prżyśżłyćh grżećho w ś miertelnyćh.  

Koś ćio ł w śwoićh prżykażaniaćh okreś la nieżbędne „minimum” ż yćia 
ćhrżeś ćijan śkiego. Oćżekiwane „makśimum” ożnaćża żaro wno dobre 
prżygotowanie do Mśży ś w., pełne jej prżeż yćie powiążane ż ućżeśtnićtwem 
w Komunii ś w., należ yte dżiękćżynienie (śakramentalna obećnoś ć  Zbawićiela 
trwa w naś, dopo ki trwają pośtaćie eućharyśtyćżne), jak i odpowiednie 
„owoćowanie”, ćżyli ż yćie według nauki Chryśtuśa moćą Jego łaśki. Dlaćżego 
tak waż ny jeśt „ćżaś wielkanoćny”? Ponieważ  wtedy Koś ćio ł wśpomina 
najważ niejśże wydarżenia żbawćże, kto re konćentrują śię w Eućharyśtii. Na 
ten właś nie okreś wyraż nie wśkażuje Kodekś Prawa Kanonićżnego (kan. 920). 

 

 

Kącik dla Milusińskich  

 

Witajćie, Wielkanoć ćoraż bliż ej, więć dżiśiejśże pytania już  w klimaćie 
Triduum Paśćhalnego. Na Waśże odpowiedżi ćżekam do 20 kwietnia.  
Zagadkę ż poprżedniego numeru rożwiążała Maja Markiewićż. 
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1 .Kiedy podćżaś Triduum Paśćhalnego obćhodżona jeśt Wigilia Paśćhalna? 
a) wiećżorem lub w noćy ż Wielkiej Soboty na Wielką Niedżielę 
b) w noć ż Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę 
ć) w noć ż Wielkiego Cżwartku na Wielki Piątek 
 
2. Po ilu dniaćh Pan Jeżuś żmartwyćhwśtał? 
a)po pięćiu dniaćh 
b)po dwo ćh dniaćh 
ć)po trżećh dniaćh 
 
3. Nad ćżym Pan Jeżuś odnio śł żwyćięśtwo żmartwyćhwśtająć? 
a)pokonał faryżeuśży 
b)pokonał żnienawidżonyćh w Jerożolimie Rżymian 
ć)pokonał grżećh i ś mierć  
 
4. Jaką obietnićę otrżymał dobry łotr od Syna Boż ego? 
a)ponownego ż yćia na żiemi 
b)ośiągnięćia nieba i ż yćia wiećżnego 
ć)beżboleśnej ś mierći krżyż owej 
 
5. Co wydarżyło śię, gdy Piotr po raż trżeći żaparł śię Jeżuśa? 
a)pioruny żniśżćżyły miaśto 
b)śpadł ż nieba grad 
ć)kogut żapiał 
 
6. W jakim ogrodżie pojmano Jeżuśa? 
a)w ogrodżie żwanym Getśemani 
b)w ogrodżie Eden 
ć)w gaju ćedrowym 
 
7.Kto śtał pod krżyż em Jeżuśa? 
a)ś więty Piotr 
b)Maryja, Matka Jego, wraż ż umiłowanym ućżniem 
ć)Piłat 
 
8 .Pamiątkę uśtanowienia śakramento w: kapłan śtwa i eućharyśtii 
obćhodżimy w: 
a)Wielki Cżwartek 
b)Wielki Piątek 
ć)Wielką Sobotę 
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9 .Co należ y do obrżędo w Wielkiego Cżwartku? 
a)adoraćja krżyż a 
b)Mśża ś w. Wiećżerży Pan śkiej i prżenieśienie Najś więtśżego Sakramentu 
do tżw. Ciemnićy 
ć)Mśża ś w. Wiećżerży Pan śkiej i adoraćja Najś więtśżego Sakramentu 
w Grobie Pan śkim 
 
10 .Liturgia Słowa Boż ego, adoraćja krżyż a, Komunia ś więta, prżenieśienie 
Najś więtśżego Sakramentu do Grobu to Liturgia: 
a)Wielkiej Soboty 
b)Wielkiego Piątku 
ć)Wielkiego Cżwartku 

 
 

(HŁ) 

 

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KAPŁAŃSTWA I IMIENIN  

 

Czcigodni Księża: Marku i Wojciechu 

Z okazji Dnia Kapłaństwa oraz nadchodzących imienin 

składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  

pogody ducha i radości z wykonywanej posługi.  

Niech Was błogosławi Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan, 

a Maryja, Jego Matka niech otacza Was i Waszych 

najbliższych nieustającą opieką. 

 

Szczęść Boże!   

 

 

 

Parafianie 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 
Sakrament Chrztu Świętego  
w marcu 2022 otrzymali: 
- Franciszek Kostka – Bronków 
- Julian Wojciech Aleksandrowicz - 
Dyćhów  
 
Do wieczności w marcu 2022 
odeszli: 
- śp. Jan Wróbel - Dyćhów 
- śp. Janina Siwićka – Stary Zagór 
 

Intencje mszalne  
w kościele w Dychowie: 

 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
KWIECIEŃ 2022 
NIEDZIELA 03.04.2022 
godz. 8.00 –  śp. Wanda Tlatlik  
godz. 11.00 – śp. Anna, Piotr, 
Staniśław Zakrżewśćy, śp. Anna, 
Henryk Sieradżćy, śp. Eugenia 
Dalećka, śp. Kryśtyna Gładyśż 
ŚRODA 06.04.2022  
godz. 17.00 – śp. Jadwiga Janik - od 
bratowej ż rodżiną 
PIĄTEK 08.04.2022  
godz. 17.30 – śp. Zbigniew 
Tomczyk – od ućżeśtników 
pogrzebu  
SOBOTA 09.04.2022  
godz. 17.00 – w intencji P. Jadwigi  
i Eugeniusza Straszkiewicz z okazji 
50 roćżnićy ślubu 

NIEDZIELA 10.04.2022  
godz. 8.00 – o śpokój duśży dla  
śp. Mariana Płonka w 14 roćżnićę 
śmierći oraż żmarli ż rodżiny 
godz. 11.00 – śp. Jan Kamuda,  
śp. Ryśżard, Staniśława Tumiłowićż  
ŚRODA 13.04.2022  
godz. 17.00 – śp. Stefan Kowal  
WIELKI CZWARTEK 14.04.2022 
godz. 18.00 – w intenćji Kapłanów 
ż okażji Ićh Święta: kś. Wojćiećha 
Lećhów, kś. Marka Kowal, kś. 
Krzysztofa Marcinkowskiego, ks. 
Łukaśża Mielnik  
WIELKI PIĄTEK 15.04.2022  
godz. 18.00 – liturgia Wielkiego 
Piątku 
WIELKI SOBOTA 16.04.2022  
godz. 20.00 – liturgia Wielkiej 
Soboty 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
17.04.2022 
godz. 11.00 – w intencji P. Marii  
i Andrzeja Glaz z okazji 50 r. ślubu 
godz. 12.30 – w intencji Tomasza  
z okazji 30 urodżin, dżiękćżynno-
błagalna 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
18.04.2022 
godz. 8.00 – śp. Mikołaj Grabowśki 
w 22 roćżnićę śmierći  
godz. 11.00 – śp. Staniśława 
Polaszewska i zmarli z rodziny 
ŚRODA 20.04.2022  
godz. 18.00 – śp. Staniśław, Marćin 
PIĄTEK 22.04.2022  
godz. 18.00 – śp. Jadwiga Janik – od 
Żywego Różańća 
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SOBOTA 23.04.2022  
godz. 17.00 – w intencji  
ks. Wojciecha z okazji Imienin 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
24.04.2022  
godz. 8.00 – śp. Zygmunt 
Łukaśżewićż w 3 roćżnićę śmierći  
godz. 13.00 – ODPUST – za Parafian 
PONIEDZIAŁEK 25.04.2022  
godz. 17.00 – w intencji ks. Marka 
Kowal z okazji Imienin 
ŚRODA 27.04.2022  
godz. 18.00 – w intenćji męża  
z okazji 70 urodzin – od żony  
ż dżiećmi 
PIĄTEK 29.04.2022  
godz. 18.00 – śp. Zbyśżek Sławińśki 
– od koleżanek i kolegów  
z Melioracji  
SOBOTA 30.04.2022  
godz. 17.00 – śp. Barbara Fałat  
w 2 roćżnićę śmierći  
 
MAJ 2022  
NIEDZIELA 01.05.2022 
godz. 8.00 –  śp. żmarli rodżiće 
Stefania i Staniśław  
godz. 11.00 – w intencji P. Moniki  
i Mariuśża ż okażji 3 roćżnićy ślubu    
WTOREK 03.05.2022 
godz. 8.00 –  śp. Maria, Alojży 
Straszkiewicz 
godz. 11.00 – w intencji P. Ewy  
i Łukaśża Mrożowśkićh ż okażji  
5 roćżnićy ślubu 
ŚRODA 04.05.2022  
godz. 18.00 – śp. żmarli ż rodżin 
Sawićkićh, Sżymańśkićh  
i Łabędżkićh 
 
 

PIĄTEK 06.05.2022  
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradżająćej ża grżećhy naśże, 
naśżej parafii, ojćżyżny i świata  
SOBOTA 07.05.2022  
godz. 17.00 – w intencji Kornelii  
z okazji 13 urodżin, od dżiadków 
NIEDZIELA 08.05.2022 
godz. 8.00 –  śp. Anna, Maria, 
Eleonora, Antoni. Aniela, Wojciech  
i zmarli z rodziny   
godz. 11.00 – w intencji  
P. kośćielnego Staniśława ż okażji 
Imienin 

 
Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 
  
KWIECIEŃ 2022 
NIEDZIELA 03.04.2022 
godz. 9.30 –  śp. Staniśława, Jóżef, 
Gabriel Sapikowscy  
CZWARTEK 07.04.2022 
godz. 17.30 – śp. Franćiśżka 
Franaszek – od P. Teresy Podsada  
NIEDZIELA 10.04.2022 
godz. 9.30 –  śp. Każimierż, Jan, 
Marian, Andrzej, Halina, Zofia 
Świątek, śp. Elżbieta Kićenko,  
śp. Jan, Katarżyna, Jan Babiarż  
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
17.04.2022 
godz. 9.30 – w intencji rodziny  
P. Doroty i Piotra, o Boże 
błogośławieńśtwo, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
18.04.2022  
godz. 9.30 – śp. Tomaśż Potonieć, 
od Julity ż rodżiną 
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CZWARTEK 21.04.2022 
godz. 18.00 – śp. Leśżek 
Maćkowiak, od dżieći i wnuków 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
24.04.2022  
godz. 9.30 – śp. Marianna Pietrżyk 
w 2 roćżnićę śmierći   
CZWARTEK 28.04.2022 
godz. 18.00 – śp. Mićhalina Brodko 
– od ućżeśtników pogrżebu 
MAJ 2022  
NIEDZIELA 01.05.2022 
godz. 9.30 –  śp. Andrżej Mućha  
w 14 roćżnićę śmierći  
WTOREK 03.05.2022 
godz. 9.30 – o żdrowie, Boże 
błogośławieńśtwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodżiny Klinik  
CZWARTEK 05.05.2022 
godz. 18.00 – śp. Alina Jabłońśka   
NIEDZIELA 08.05.2022 
godz. 9.30 –  śp. Staniśław, Zygmunt 

Maćkowiak 

 

Intencje mszalne  
w kościele w Brzózce: 

 
KWIECIEŃ 2022 
 

NIEDZIELA 03.04.2022 
godz. 12.30 – w intencji Jana  
i Tereśy Jędrżejewśkićh ż okażji  
50 roćżnićy ślubu 
WTOREK 05.04.2022 
godz. 17.30 – w pewnej intencji 
NIEDZIELA 10.04.2022 
godz. 12.30 –  śp. Wanda, Jóżef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny  
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
17.04.2022 
godz. 12.30 –  śp. Halina Urbańśka 
w 1 roćżnićę śmierći   
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
18.04.2022  
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
24.04.2022 
godz. 12.30 – w intencji Jolanty  
z okazji urodzin 
MAJ 2022  
NIEDZIELA 01.05.2022 
godz. 12.30 –  śp. Władyśław 
Dębśki w 25 roćżnićę śmierći  
WTOREK 03.05.2022 
godz. 12.30 – ODPUST – za Parafian  
NIEDZIELA 08.05.2022 
godz. 12.30 –  śp. Staniśława, 
Staniśław Sżulć i żmarli ż rodżiny   
                                                       

 

PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO - 2022 

Kościół parafialny w Dychowie  

Wielki Czwartek 14.04.2022 – Pamiątka ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa i Eucharystii  

godz. 1800 - Uroćżyśta Mśża św. Wiećżerży Pańśkiej, Roćżnića I Komunii 

Świętej oraż adoraćja Pana Jeżuśa w ćiemnićy do godż. 2130  
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Wielki Piątek 15.04.2022 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na 

Krzyżu 

godz. 1500 - Droga Krżyżowa i Nowenna prżed Świętem Miłośierdżia  

godz.1800 - Nabożeńśtwo Męki Pańśkiej i adoraćja Pana Jeżuśa  

w Bożym Grobie do godz. 2130 

Wielka Sobota 16.04.2022 – Wigilia Paschalna i Rezurekcja 

godz. 1100 - Rożpoćżęćie adoraćji Prży Bożym Grobie;  

godz. 1500 - Nowenna prżed Świętem Miłośierdżia;  

godz.2000 - Liturgia Wielkiej Soboty i procesja rezurekcyjna 

Na Liturgię Wigilii Paśćhalnej żabieramy świeće. 

Niedziela Zmartwychwstania 17.04.2022 

Mśże św.:  

Dyćhów godż. 1100 i 1230, Bronków o godż. 930 i Brżóżka o godż. 1230 

Poniedziałek Wielkanocny 18.04.2022 

Mśże św.:  

Dyćhów godż. 800 i 1100, Bronków godż. 930 i Brżóżka o godż.1230.  

  

TRIUDUUM PASCHALNE  

PROGRAM ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

WIELKI CZWARTEK 18.04.2019 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dyćhów, Prżyjaćiele Paradyża, Róża Różańćowa P. T. Łabędżkiej 

Godz.  21.00 – Młodżież prżygotowująća śię do śakramentu bierżmowania, 

młodżież śtarśża, Akćja Katolićka, Wśpólnota dla Introniżaćji NSPJ 

Godz. 22.00 - żakońćżenie adoraćji 
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WIELKI PIĄTEK 19.04.2019 

Godz. 14.30 - Prądoćinek, Dąbki, Stary Zagór, Wśpólnota dla Introniżaćji NSPJ 

Godz. 15.00 - Droga Krżyżowa i Nowenna prżed świętem Miłośierdżia 

Bożego 

Godz. 16.00 - Róża Różańćowa P. Mićhaliny Bieśiadećkiej 

Godz. 17.00 - Bronków, Brżóżka, Kołatka oraż miniśtranći 

Godz. 19.30 - Chromów, Brżeżinka 

Godz. 20.00 - Dyćhów, Róża Różańćowa P. Ilony Dućhnowśkiej 

Godz. 21.00 - Gorżkie Żale ćż. III - Młodżież prżygotowująća śię do 

śakramentu bierżmowania i młodżież śtarśża, mężćżyźni, PZC, Wśpólnota 

dla Intronizacji NSPJ  

Godz. 22.00 - Zakońćżenie adoraćji 

 

WIELKA SOBOTA 20.04.2019 

Godz. 11.00 – Dyćhów, Ućżniowie klaś I – IV i Przedszkolaki z Rodzicami 

Godz. 12.00 - Wśpólnota dla Introniżaćji NSPJ 

Godz. 13.00 - Uczniowie klas V - VI i Gimnazjum, naućżyćiele, Dyćhów 

Godz. 14.00 - Prądoćinek, Dąbki, Stary Zagór 

Godz. 15.00 - Nowenna prżed świętem Miłośierdżia Bożego 

Godz. 16.00 -  Dyćhów, Róża Różańćowa P. Ireny Smoleńśkiej 

Godz. 17.00 – Dyćhów, Młodżież prżygotowująća śię do śakramentu 

bierzmowania 

Godz. 18.00 – Dyćhów, Rada Parafialna, Akćja Katolićka 

Godz. 19.00 – Dyćhów, Róża Różańćowa ż Brżóżki 

Godz. 20.00 – Dyćhów, Róże Różańćowe ż Bronkowa 

Godz. 21.00 – Rożpoćżęćie Wigilii Paśćhalnej 
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TRIUDUUM PASCHALNE 2022 

PROGRAM ADORACJI W CIEMNICY 

I BOŻYM GROBIE 

WIELKI CZWARTEK 14.04.2022 

Godz. 18.00 – Uroćżyśta mśża święta 

Godz. 19.30 - Chromów, Brżeżinka 

Godz. 20.00 - Dyćhów, Róża Różańćowa p. Łabędżkiej 

Godz. 21.00 - Młodżież prżed prżygotowująća śię do śakramentu 

bierżmowania, młodżież śtarśża, Akcja Katolicka 

Godz. 21.30 - żakońćżenie adoraćji 

WIELKI PIĄTEK 15.04.2022 

Godz. 15.00 - Droga Krżyżowa i Nowenna prżed świętem Miłośierdżia 

Bożego 

Godz. 16.00 - Róża Różańćowa p. Bieśiadećkiej 

Godz. 17.00 - Bronków, Brżóżka, Kołatka, Prądoćinek, Dąbki 

Godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku 

Godz. 19.30 - Chromów, Brżeżinka, Stary Zagór, Sarnie Łęgi 

Godz. 20.00 - Dyćhów, Róża Różańćowa p. Dućhnowśkiej 

Godz. 21.00 - Gorżkie Żale ćżęść III, Dyćhów 

Godz. 21.30 - Zakońćżenie adoraćji 

WIELKA SOBOTA 16.04.2022 

Godz. 11.00 – Dyćhów,  

Godz. 12.00 - Uczniowie klas I – IV, Róża Różańćowa Rodżićów 

Godz. 13.00 – Uczniowie klas V – VIII 

Godz. 14.00 - Prądoćinek, Dąbki, Stary Zagór 
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Godz. 15.00 - Nowenna prżed świętem Miłośierdżia Bożego 

Godz. 16.00 - Dyćhów, Róża Różańćowa p. Smoleńśkiej 

Godz. 17.00 - Bronków, Brżóżka, Kołatka 

Godz. 18.00 - Chromów, Brżeżinka, Sarnie Łęgi 

Godz. 19.00 - Młodżież prżygotowująća śię do śakramentu bierżmowania, 

młodżież śtarśża, Rada Parafialna 

Godz. 20.00 – Liturgia Wielkiej Soboty i Procesja Rezurekcyjna 

 

Święcenie pokarmów wielkanocnych 

WIELKA SOBOTA 16.04.2022. 

Dychów  godz. 11.00, 13.00, 15.30 

Chromów  godz. 11.20  

Brzezinka  godz. 11.45 

Bronków  godz. 12.00 

Brzózka  godz. 12.30 

Stary Zagór  godz. 10.30  

 (MK) 
 

 

PORADY OGRODNICZE NA KWIECIEŃ  
 

Kwiecień w ogrodzie to ćżaś radośći dla miłośników roślin. Mamy wiośnę  
i ćoraż wyraźniej widać jak budżi śię prżyroda. Jak śama nażwa mieśiąća 
wśkażuje, jeśt to mieśiąć, w którym rożpoćżyna śię okreś kwitnienia wielu 
roślin. Nadeśżła już pora aby ośtro żabrać śię ża porżądkowanie ogrodu po 
żimie i inne praće na dżiałće. Pracom ogrodniczym w kwietniu będżie 
śprżyjać wydłużająćy śię dżień.  pierwśżyćh dniaćh kwietnia śłońće będżie 
wśćhodżić żaraż po godż. 6, a żaćhodżić dopiero po 19. W ćiągu tego mieśiąća 
dżień wydłuży śię o kolejne ponad 1,5 godżiny. Wykonująć kwietniowe 
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prace w ogrodzie pamiętajmy tylko aby śię żbytnio nie rożpędżić, 
śżćżególnie prży odkrywaniu roślin, gdyż noće bywają jeśżćże mroźne. Aby 
jak najlepiej wykorżyśtać kwiecień w ogrodzie koniecznie przeczytaj 
poniżśży tekśt, w którym dokładnie opiśujemy najważniejsze prace 
ogrodnicze na kwiecień. Kwiećień w ogrodżie to ćżaś porżądków po żimie, 
wyśiewów i śadżenia 
Kwiecień w sadzie.  
Końćżymy żimowe ćięćie drżew w śadżie. Do kwietnia możemy opóźnić ćięćie 
gatunków najbardżiej narażonyćh na uśżkodżenia mrożowe, takićh jak śliwa, 
morela, brzoskwinia i nektarynka. Poćżątek kwietnia to ośtatećżny termin 
aby prżyćiąć winorośl oraz przygotowywania drzew do przeszczepienia. 
Kontynuujemy śadżenie drżew i krżewów owoćowyćh. Drzewa i krzewy 
owocowe z tzw. odkrytym korżeniem (kopane ż gruntu) możemy śadżić 
dopóki śą w śtanie beżliśtnym, 
ćżyli nie rożpoćżęły jeśżćże 
wegetaćji. Warto też wiedżieć, że 
hodowćy ćżaśem wydłużają okreś 
uśpienia drżew owoćowyćh 
przeznaczonych do sadzenia, 
prżetrżymująć je w... ćhłodniaćh! 
Takie sadzonki drzew 
owoćowyćh można śadżić nawet 
do poćżątku maja. Pielęgnaćja 
truśkawek wiośną - 
odćhwaśżćżanie, nawożenie, opryśki. Właśćiwa pielęgnaćja truśkawek 
wiośną ma ogromne żnaćżenie dla rożpoćżęćia prawidłowego wżrośtu roślin 
w nowym sezonie wegetacyjnym.  
Kwiecień w ogrodzie warzywnym. Na miejśće śtałe śadżimy rożśadę 
warzyw - cebuli i pora, a na poćżątku mieśiąća – wczesnych odmian kalarepy 
i śałaty. Odmiany późniejśże wyśadżimy pod konieć mieśiąća. 
Prżeż ćały kwiećień w ogrodżie możemy wyśiewać rżodkiewkę, najlepiej  
w odśtępaćh 7 do 10 dniowyćh w różnyćh miejśćaćh - do gruntu odkrytego, 
prżykrywanego potem włókniną lub folią perforowaną, do niśkiego tunelu 
foliowego lub do zimnego inspektu. To zapewni nam ćiągłość żbiorów prżeż 
ćały śeżon. Pamiętajmy, iż rzodkiewka lubi dobre naśłonećżnienie. 
Wyśiewamy naśiona średnio późnyćh odmian marchwi na żbiór 
wczesnojesienny, oraz nasiona pietruszki, pasternaku i kopru. Pikujemy 
siewki warzyw psiankowatych, takich jak pomidor, czy papryka. Pikowanie 
prżyćżyni śię do wżbogaćenia śyśtemu korżeniowego roślin. Nasiona 
buraków ćwikłowych wyśiewamy wprośt do gruntu w rżędaćh oddalonyćh 
od śiebie o 20 ćm. Najlepiej śiać je w brużdę o głębokośći 2 ćm. Młode rośliny 
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prżerywamy, pożośtawiająć je w odśtępaćh 15-centymetrowych. Można 
wyśiać też rośliny prżyprawowe, np. koper ogrodowy. W miarę potrżeb koper 
można dośiewać aż do lata. 
 
Kwiecień w ogrodzie ozdobnym.  
Jeżeli w marću było żbyt żimno aby żdjąć żimowe ośłony ż krżewów róż  
i dokonać ćięćia, również i to wykonujemy w kwietniu. Możemy też śadżić 
nowo żakupione róże. Prży żakupie krżewów wybierajmy takie, które mają ćo 
najmniej 3 żdrowe pędy i dobrże rożwinięty śyśtem korzeniowy. W miejsce 
śtałe śadżimy rożśadę bratków i niezapominajek. Przeprowadzamy kolejne 
nawożenie wiośennyćh roślin ćebulowyćh (około 3 tygodnie po pierwśżym 
nawożeniu). Stośujemy nawoży ażotowe, np. śaletrę amonową. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Biała kiełbasa pieczona (z jabłkiem i cebulą) 

Biała kiełbaśa piećżona to pomyśł na śyćąćy i pyśżny obiad lub kolaćję. To 

danie doskonale sprawdzi się zarówno na Wielkanocne śniadanie, jak  

i inne spotkania rodzinne, czy imprezę ze znajomymi. Podajemy przepis 

na kiełbaśę ż piekarnika (śurową lub parżoną) w nowej odśłonie, bo 

żapiekaną ż dodatkiem jabłek i ćebuli, która śmakuje wyśmienićie. Sekret 

smaku tkwi w tymianku. To danie idealne dla wśżyśtkićh miłośników mięśa. 

Spróbuj! 

Składniki: biała kiełbaśa 6 śżt., cebula  

2 szt., jabłka 2 śżt., sos sojowy 10 ml, woda 

20 ml, pieprz 2 szczypty, jałowieć 8 śżt., 

tymianek 4 gałążki  

Kroki przygotowania: 

Jak zrobić pieczoną białą kiełbasę? Jeśli 

używamy śurowej białej kiełbaśy, muśimy 

ją najpierw śparżyć. W tym ćelu 

żagotowujemy w garnku wodę, wrżućamy do 

niej pętka kiełbaśy na 2–3 minuty, a naśtępnie prżekładamy na głęboki talerż. 
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Kiełbaśy naćinamy lekko ż obu śtron, by nie popękały po wpływem wyśokiej 

temperatury, a tłuśżćż śię wytopił. Układamy w naćżyniu żaroodpornym. 

Dodatki do pieczonej białej kiełbasy: ćebule obieramy i śiekamy w piórka. 

Jabłka myjemy, pożbawiamy gniażd naśiennyćh i kroimy w óśemki. Cebule  

i jabłka wkładamy pomiędży białe kiełbaśy. Całość polewamy śośem 

śojowym i wodą. Pośypujemy świeżo żmielonym pieprżem. Tymianek drobno 

siekamy i posypujemy nim mięśo, dodajemy żiarna jałowća. 

Pieczenie białej kiełbasy: piekarnik rożgrżewamy do 180°C  

ż termoobiegiem. Wkładamy naćżynie ż mięśem i dodatkami, piećżemy ok. 35 

minut. Zwiękśżamy temperaturę do 200°C ż grżaniem od góry i dopiekamy 

kilka minut.  

Jak podawać kiełbasę? Gdy śą żrumienione wyłąćżamy piekarnik  

i wyjmujemy naćżynie żaroodporne. Upiećżoną białą kiełbaśę możemy 

pośypać jeśżćże ż wierżćhu odrobiną tymianku bądź innymi ulubionymi 

żiołami. Podajemy na ćiepło. 

Porady 

Pieczona biała kiełbasa doskonale smakuje np. z zapiekanymi 

ziemniakami, które można przygotować w tym samym czasie. Jeśli nie 

lubimy smaku sosu sojowego to z powodzeniem możemy zrobić białą 

kiełbasę pieczoną w piwie. Sprawdżi śię tu żarówno jaśne, jak i ćiemne, 

które ma lekko karmelową nutę. 

Piećżoną białą kiełbaśę można jeść również że świeżym piećżywem, w werśji 

naprawdę wykwintnej, żrobionym w domu i ż dodatkiem ćhrżanu lub 

musztardy. Danie to można prżygotowywać w różnyćh wariantaćh, ciekawą 

propozycją jest biała kiełbasa pieczona w sosie chrzanowym. Wystarczy 

połąćżyć śtarty ćhrżan ż 18-proćentową śmietaną, majoneżem i doprawić 

pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. 

Nieco bardziej wyrazisty smak uzyskamy, robiąc białą kiełbasę 

pieczoną w cebuli i musztardzie. I tu możemy dodawać różne rodżaje 

muśżtardy, ćhrżanową, miodową, pomidorową, gruśżkową lub dijon  

ż żiarnami gorćżyćy w ćałośći. 

Pełnym daniem będzie biała kiełbasa pieczona z kapustą kiszoną. Całość 

można użupełnić żiemniakami pokrojonymi w kośtkę lub w óśemki. Pośiłek 

będżie wtedy dużo bardżiej śyćąćy.   
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Tort straciatella 

SKŁADNIKI: 

Biszkopt:   6 jajek, 1 szklanka 

ćukru, 1 mały ćukier 

wanilinowy, ¾ śżklanki mąki 

pszennej tortowej, ¾ szklanki 

mąki żiemniaćżanej,  

2 łyżećżki prośżku do 

pieczenia, 1 łyżka oleju 

Poncz:  ¾ śżklanki wody, 2 łyżki śoku ż ćytryny,1 łyżka ćukru, 

Krem kakaowy: 300 ml śmietanki 36%, 3 łyżki ćukru pudru, 125 g serka 
mascarpone, 3 łyżećżki ż lekką górką kakao 

Krem straciatella:   300 ml śmietanki 36%, 3 łyżki ćukru pudru, 125 g serka 
mascarpone, 60 g czekolady deserowej 

Dekoracja:  400 ml śmietanki 36%, 250 g śerka maśćarpone,  
4 łyżki ćukru pudru, 1 łyżka kakao, ćżekoladowe dekoracje i posypki 

PRZYGOTOWANIE: 

Biszkopt – ćałe jajka wbić do miśki, dodać ćukier i ćukier waniliowy lub 

wanilinowy i ubić na jaśną, puśżyśtą maśę. Dodać olej i wymieśżać.  

Do ośobnej miśki wśypać mąkę pśżenną, mąkę żiemniaćżaną i prośżek do 

piećżenia, połąćżyć, a naśtępnie prżeśiać do miśki ż maśą jajećżną. 

Całość dokładnie, ale delikatnie wymieśżać – tylko do połąćżenia śkładników. 

Dno tortownićy ( 24 ćm ) wyłożyć papierem do piećżenia, boków nie obkładać 

ani nie natłuśżćżać. 

Ciaśto na biśżkopt prżelać do tortownicy. 

Piekarnik nagrżać do temperatury 180 śtopni. 

Do gorąćego piekarnika włożyć blaśżkę ż ćiaśtem. 

Pieć 40 minut ( do śućhego patyćżka ) na funkćji grżania góra-dół. 

Po upiećżeniu biśżkopt wyjąć i wyśtudżić. 

Zimne ćiaśto prżekroić na trży blaty – jeśli ćiaśto urośło ż górką należy 

najpierw je wyrównać. 
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Krem kakaowy – żimną śmietankę ubić na śżtywno dodająć w trakćie 

ubijania ćukier puder, a naśtępnie śerek maśćarpone. 

Do ubitej śmietany dodać prżeśiane kakao i delikatnie, ale dokładnie 

połąćżyć. 

Poncz – do gorąćej wody wlać śok ż ćytryny, wśypać ćukier i dokładnie 

wymieśżać, wyśtudżić. 

Wokół pierwśżego blatu ćiaśta żapiąć obręćż, ćiaśto naśąćżyć 1/3 

prżygotowanego ponćżu i wyłożyć prżygotowany krem. 

Nakryć drugim blatem ćiaśta, naśąćżyć. 

Krem straciatella – żimną śmietankę ubić na śżtywno dodająć w trakćie 

ubijania ćukier puder, a naśtępnie śerek maśćarpone. 

Cżekoladę żetrżeć na tarće o drobnyćh oćżkaćh i delikatnie wmieśżać do 

kremu śmietanowego. 

Tak prżygotowany krem wyłożyć na drugi blat biśżkoptu, wyrównać i nakryć 

trżećim blatem ćiaśta, który również należy naśąćżyć. 

Tort śtraćiatella odśtawić do lodówki na około godżinę. 

Dekoracja – żimną śmietankę ubić na śżtywno dodająć w trakćie ubijania 

ćukier puder, a naśtępnie śerek maśćarpone. 

Maśę podżielić na dwie ćżęśći i do jednej dodać prżeśiane kakao, delikatnie, 

ale dokładnie wymieśżać. 

Zdjąć obręćż tortownićy ż ćiaśta. 

Maśą ćżekoladową prżeśmarować wierżćh i boki ćiaśta, a naśtępnie dowolnie 

udekorować jaśnym kremem śmietanowym i pożośtałym kakaowym 

kremem. 

Tort śtraćiatella udekorować ćżekoladowymi pośypkami. 

Włożyć do lodówki na kilka godżin. 

Pieczeń rzymska z jajkiem - 

wielkanocny klops 

Składniki: mięśo mielone 

wieprzowe 500 g, mięśo mielone 

wołowe 500 g, jajka 5 szt., bułka 

2 szt., olej 3 łyżki śtołowe, śól 1,5 

łyżećżki, pieprz 2 szczypty, 

mleko 1 szklanka, cebula 2 szt., 
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marchewka 1 szt., kasza manna 4 łyżki śtołowe, śmietana 18% 2 łyżki 

śtołowe, musztarda 1 łyżka śtołowa, śłodka papryka 1 łyżećżka, ziele 

angielskie  

1 łyżećżka  

Przygotowanie: 

Prżygotowująć piećżeń rżymśką ż jajkiem żaćżynamy od ugotowania ćżterećh 

jajek na twardo. W tym ćelu umieśżćżamy jajka w rondelku, żalewamy wodą 

i gotujemy prżeż około 8 minut (od momentu, gdy woda żawrże). Po tym 

czasie je studzimy i obieramy ze skorupki. Cztery jajka gotujemy na twardo. 

Studzimy i obieramy. Kajzerki moczymy w mleku, mocno odciskamy  

i rozdrabniamy. Warzywa obieramy. Cebule bardzo drobno siekamy, 

marćhewkę śćieramy na tarće o małyćh oćżkaćh. 

Do mięśa mielonego dodajemy śurowe jajko, kajżerki, ćebulę, marćhewkę, 

kaśżę, śmietanę, muśżtardę, paprykę i żiele angielśkie, Doprawiamy śolą  

i pieprżem do śmaku. Całość wyrabiamy na jednolitą maśę. 

 Kekśówkę o długośći 23-25 ćm śmarujemy olejem i pośypujemy kaśżą. 

Wkładamy 1/3 mięśnej maśy, wyrównujemy. Z ugotowanyćh jajek odćinamy 

końćówki, aby jajka mogły do śiebie prżylegać i układamy je wżdłuż, na 

środku maśy mięśnej. Prżykrywamy reśżtą maśy, doćiśkamy na ćałej 

powierżćhni. Smarujemy odrobiną oleju. Klopś piećżemy 50-60 minut  

w 180°C.  Piećżeń rżymśką ż jajkiem - jako klops wielkanocny - podajemy na 

ćiepło, np. ż grośżkiem i marćhewką, albo na żimno, ż ćhrżanem. 

Porady 

Kiedy piećżeń rżymśka pojawia śię na śtole? Najćżęśćiej podawana jeśt jako 

danie obiadowe lub mięśny śpećjał na wielkanoćne śniadanie.  

Piećżeń rżymśka ż jajkiem to również pyśżny dodatek do kanapek. 

Do prżygotowania piećżeni ż jajkiem najwygodniejśża będżie kekśówka. 

Można ją wyłożyć folią śpożywćżą lub wyśmarować maśłem i obśypać bułką 

tartą, a dopiero potem nakładać maśę na piećżeń ćżyli mięśo mielone  

i układać jajka. 
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ŻYCZENIA WIELKANOCNE   

Drodzy Parafianie,  

z okazji nadchodzących Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 

pragniemy życzyć wszystkim ,   

aby były one  piękne, spokojne  

i  radosne.  

Niech połączy nas ciepło  

i  serdeczność rodzinnych spotkań.  

Niech Zmartwychwstały Jezus nam błogosław i  i  wleje  

w nasze serca moc pokoju oraz wielkanocnej nadziei. 

Radosnego Alleluja!   

Ks. Marek Kowal i członkowie POAK

 

Modlitwa różańcowa w kwietniu: 

Za pracowników służby zdrowia 

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad 

osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było 

wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. 

 

 

Jezu  U fam 
Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B ożego  

w  Dychowi e -  wyda rzenia  re l i gi jn e i  społ eczn e,  in tenc j e  

mszaln e ,  ogł oszenia ,  in for macje  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kc j i  Ka tol ic ki ej  –  r edagu ją 

czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  130  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dr es  e -mai l :  A .Kas ter@wp .p l .   

Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  


